УКРАЇНА

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
НАКАЗ
/&ЛІСЇМО

Харків

№ оХ&О

Про продовження терміну дії карантину до 31.12.2020р., внесення змін до
наказу ХНМУ від 27.07.2020р. №171 та тимчасове проведення освітнього
процесу для здобувачів освіти з використанням технологій дистанційного
навчання

На підставі постанов Кабінету Міністрів України від 20.05.2020р. №392
«Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території
України гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом
8АЯ8-СоУ-2» зі змінами, від 11.03.2020р. №211 «Про запобігання поширенню
на території України гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої
коронавірусом 8АК.8-СоУ-2» зі змінами, від 17.06.2020р. №500 «Про внесення
змін до деяких актів Кабінету Міністрів України», від 26.08.2020р. №760 «Про
внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України», від 27.08.2020р.
№757 «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України», від
13.10.2020р. №956 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів
України від 22 липня 2020р. №641», відповідно до наказу МОН України від
16.03.2020р. №406 «Про організаційні заходи для запобігання поширенню
коронавірусу СОУГО-19», наказів ХНМУ від 28.08.2020 року №197 «Про
продовження терміну дії карантину до 31.10.2020 та внесення змін до наказу
ХНМУ від 27.07.2020р. № 171», наказу ХНМУ від 31.08.2020р. №210 «Про
організацію освітнього процесу у 2020-2021 навчальному році», з урахуванням
листа Міністерства освіти і науки України від 12.10.2020р. №1/9-576 «Щодо
тимчасового переходу на дистанційне навчання» та рішення Робочої групи
ХНМУ з оперативного моніторингу ситуації стосовно коронавірусної хвороби
СОУГО-19 від 12.10.2020р., у зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації в
Україні, спричиненої поширенням коронавірусної хвороби (СОУГО-19)
НАКАЗУЮ:
1. Продовжити дію всіх нормативно-правових актів університету,
пов'язаних із забезпеченням дії в ХНМУ режиму карантину, до 31.12.2020р.
2. Внести до наказу ХНМУ від 27.07.2020 року № 171 «Про продовження
терміну дії карантину до 31.08.2020р.» такі зміни: за текстом наказу цифри
«31.10.2020» замінити на «31.12.2020».

3. Тимчасово, з 15.10.2020р. по 15.11.2020р. освітній процес для здобувачів
освіти університету та Медичного фахового коледжу ХНМУ всіх форм
навчання проводити з використанням технологій дистанційного навчання
відповідно до графіку навчального процесу та розкладу занять.
4. Доручити з 15.10.2020р. по 15.11.2020р. працівникам (зокрема, науковопедагогічним та педагогічним працівникам, які забезпечують безперервність
освітнього процесу для здобувачів освіти університету та Медичного фахового
коледжу ХНМУ), виконувати передбачену трудовим договором роботу у
дистанційному режимі (в т. ч. вдома), а також, за технічної можливості - роботу
в режимі реального часу через мережу Інтернет, в установленому чинним
законодавством порядку.
5. У рамках дистанційного режиму роботи на період карантину визнати
офіційними каналами зв'язку мобільні телефони та корпоративну електронну
пошту ХНМУ; для організації в дистанційному режимі нарад використовувати
доступні інформаційно-комунікаційні засоби.
6. Директорам ННІ післядипломної освіти ХНМУ, ННІ з підготовки
іноземних громадян ХНМУ, Медичного фахового коледжу ХНМУ, деканам
факультетів, завідувачам кафедр, керівникам структурних
підрозділів
університету надати до відділу кадрів списки співробітників, які забезпечують
безперервність освітнього процесу для здобувачів освіти університету та
Медичного фахового коледжу ХНМУ, та в період з 15.10.2020р. по 15.11.2020р.
виконуватимуть передбачену трудовим договором роботу у дистанційному
режимі (в т. ч. вдома), а також, за технічної можливості - роботу в режимі
реального часу через мережу Інтернет.
7. Директору ННІ якості освіти ХНМУ Завгородньому І.В. та начальнику
Інформаційно-обчислювального центру Нурмухаметову Р.М. забезпечити
технічну підтримку проведення освітнього процесу з використанням технологій
дистанційного навчання.
8. Директору наукової бібліотеки Киричок І.В. надати інформаційну
підтримку проведення освітнього процесу з використанням технологій
дистанційного навчання шляхом забезпечення безперебійного доступу до
електронних інформаційних ресурсів.
9. Директорам ННІ ПО ХНМУ, ННІ ПІГ ХНМУ та Медичного фахового
коледжу ХНМУ, деканам факультетів, завідувачу аспірантури, докторантури та
клінічної ординатури:
9.1. Встановити суворий контроль за проведенням освітнього процесу з
використанням технологій дистанційного навчання відповідно до графіку
навчального процесу та розкладу занять.
9.2. Довести даний наказ до відома підпорядкованих працівників та
здобувачів освіти.
10. Директору Медичного фахового коледжу ХНМУ, завідувачам
кафедрами:
10.1 організувати навчання здобувачів освіти з використанням технологій
дистанційного навчання (під час проведення лекцій, практичних, семінарських
занять, консультацій, поточного та семестрового контролів) та здійснювати
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10.2. організувати прийняття підпорядкованими науково-педагогічними та
педагогічними працівниками відпрацювань пропущених здобувачами освіти
занять з використанням технологій дистанційного навчання;
10.3. встановити контроль за проведенням підпорядкованими науковопедагогічними та педагогічними працівниками навчальних занять з
використанням технологій дистанційного навчання та виконанням ними інших
видів робіт (педагогічна, методична, наукова тощо) з локацій за місцем їх
проживання;
10.4 забезпечити постійний зв'язок зі старостами академічних груп з
метою оперативного інформування їх про проведення навчальних занять в
дистанційному режимі;
10.5 надавати до деканату факультету (Директору Медичного фахового
коледжу - проректору з науково-педагогічної роботи) кожного дня станом на
15.00 годину оперативну інформацію щодо здобувачів освіти, присутніх на
заняттях, що проводяться з використанням технологій дистанційного навчання,
технічних проблемах щодо організації такого навчання.
11. Працівники університету, які працюють дистанційному режимі (в т. ч.
вдома), а також, за технічної можливості - виконують роботу в режимі
реального часу через мережу Інтернет, упродовж робочого часу, відповідно до
графіка роботи, зобов'язані:
11.1. виконувати свої посадові обов'язки, передбачені трудовим договором
або посадовими інструкціями;
11.2. відповідати на дзвінки керівника та отримувати розпорядження через
визнані офіційними на час карантину канали зв'язку, регулярно перевіряти
електрону пошту та оперативно відповідати на листи;
12. Науково-педагогічним та педагогічним працівникам, які виконують
передбачену трудовим договором роботу у дистанційному режимі (в т. ч.
вдома), а також, за технічної можливості - роботу в режимі реального часу
через мережу Інтернет, вести облік виконаної роботи за всіма видами
діяльності, відповідно до наказу ХНМУ від 31.08.2020 №236 «Про
затвердження Положення про норму часу для планування та обліку навчальної
та іншої роботи науково-педагогічних працівників ХНМУ».
13. Проректору з науково-педагогічної роботи Ю.К.Резуненку спільно з
лікарем пункту охорони здоров'я університету Сушецькою А.С. (в межах її
повноважень)
посилити
контроль
за
додержанням
співробітниками
університету, які продовжують працювати на своїх робочих місцях,
затверджених в установленому порядку протиепідемічних заходів.
14. Дозволити здобувачам освіти університету, які мешкають в
гуртожитках ХНМУ, у разі виявлення ними такого бажання, тимчасовий виїзд з
гуртожитків на період з 15.10.2020р. по 15.11.2020р., з відповідним
перерахунком оплати за проживання.

15. Директору Студмістечка та комендантам гуртожитків університету:
15.1. Посилити контроль за виконанням всіх встановлених вимог
протиепідемічних заходів в гуртожитках університету.
15.2. Оперативно надавати списки здобувачів освіти університету, які
виявили бажання тимчасово виїхати з гуртожитків на період з 15.10.2020р. по
15.11.2020р., проректору з адміністративно-господарської роботи Залевському
Б.А.
16. Відповідальність за виконання наказу покласти на проректорів
відповідно до розподілу функціональних обов'язків, директорів ННІ ЯО
ХНМУ, ННІ ПО ХНМУ, ННІ ПІГ ХНМУ, Медичного фахового коледжу
ХНМУ, Студентського містечка, деканів факультетів, завідувачів кафедр,
комендантів гуртожитків, керівників структурних підрозділів та науковопедагогічних і педагогічних працівників.
17. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

